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„Originea unei lucråri originale este întotdea-
una urmårirea unui fapt care nu se încadreazå în
ideiile acceptate pânå atunci“

Claude Bernard (1812-1889)

Definitå sumar, teza de doctorat** este o lucrare
¿tiin¡ificå de o amploare mai mare decât o lucrare
¿tiin¡ificå obi¿nuitå, în vederea ob¡inerii unui titlu
în ierarhia profesionalå ¿i ¿tiin¡ificå. În afarå de
acest obiectiv de prestigiu, o tezå de doctorat con-
ceputå cu multå seriozitate urmåre¿te mai multe
scopuri:
– ini¡ierea candidatului în metodologia cercetårii

¿tiin¡ifice, prin efectuarea unei cercetåri originale
sub cålåuzirea unui conducåtor ¿tiin¡ific;

– deprinderea de a consulta literatura medicalå de
specialitate ¿i de a face o sintezå a datelor într-o
anumitå temå (o revistå generalå, o monografie);

– deprinderea de a redacta o lucrare ¿tiin¡ificå;
– în fine, dar nu în cele din urmå, o tezå de doctorat

în ¿tiin¡ele medicale are ¿i menirea de a aduce o
solu¡ie în folosul sånåtå¡ii oamenilor. Ca orice
cercetare ¿tiin¡ificå, teza de doctorat nu poate så
råmânå un simplu exerci¡iu, ci trebuie så aibå o
finalitate practicå, så rezolve un aspect, oricât
de neînsemnat, din multiplele probleme ale
sånåtå¡ii oamenilor.
Într-un anumit sens, efectuarea cu succes a unei

astfel de lucråri are ¿i semnifica¡ia ob¡inerii unui
grad de maturitate de cåtre candidat, în activitatea
¿tiin¡ificå. În ¡ara noastrå, teza de doctorat este
conceputå astfel ca un act important, nu numai
pentru formarea ¿i promovarea cadrelor, ci ¿i pentru
beneficiul pe care astfel de lucråri îl aduc în folosul
colectivitå¡ii.

Structurå. Ca lucrare ¿tiin¡ificå, teza de doctorat
se încadreazå în mod uzual în categoria lucrårilor
¿tiin¡ifice originale, bazate pe observa¡ii fåcute pe
oameni (studii clinice controlate, epidemiplogice,

popula¡ionale), ori pe cercetåri efectuate pe animale
(lucråri experimentale conform metodologiei cer-
cetårii ¿tiin¡ifice). Ca dimensiuni ale tezei, se
acceptå 100-150 pagini (Ramon Y Caja, 1968), din
care cel pu¡in douå treimi rezervate pår¡ii originale
(cercetårilor proprii). O tezå care ajunge sau depå-
¿e¿te 200 pagini nu câ¿tigå în stimå ci, dimpotrivå,
devine obositoare pentru lecturå, ridicând ¿i
legitime suspiciuni cu privire la contribu¡ie realå,
personalå a autorului (lucråri cu prea multå
umpluturå din literatura consultatå laså în umbrå
contribu¡ia personalå a autorului).

Structura generalå este urmåtoarea:
• Titlul, trebuie så fie formulat, pentru a cores-

punde temei alese ¿i con¡inutului tezei;
• Prefa¡a/introducerea. În aceastå sec¡iune (3-5

pagini), autorul motiveazå alegerea temei pentru
teza sa, aråtând importan¡a, actualitatea sau semni-
fica¡ia subiectului ales, precum ¿i ceea ce î¿i
propune ¿i sperå så rezolve prin cercetarea sa.
Înså nu to¡i autorii reu¿esc så scoatå în eviden¡å

aceste lucruri, justificându-¿i astfel lucrarea lor.
Dupå cum Ramon Y Cajal remarca în cartea sa:
Reglas y consejos sobre investigacion cientifica
(traduså în române¿te cu titlul: Drumul spre ¿tiin¡å,
1968), „numeroase teze de doctorat par fåcute nu
cu dorin¡a de a aduce luminå asupra unui subiect
oarecare, ci pentru a låsa så stråluceascå elocven¡a
celui ce a scris-o ¿i pentru a se debarasa într-un fel
oarecare de greul compromis de a scrie fårå a-¿i fi
dat måcar osteneala de a gândi temeinic asupra
subiectului respectiv“. În continuare, marele savant
spaniol observa: „abunden¡a de lucråri cu titluri ce
par inventate în mod special pentru lene: „Idei ge-
nerale asupra...“, „Introducerea la studiul...“,
„Considera¡ii generale asupra...“ etc.

În aceastå scurtå sec¡iune a tezei, este important
ca autorul så precizeze deci, de la început ¿i foarte
clar, care sunt ideea, esen¡a cercetårii propuse ¿i scopul
urmårit.

20 ÎN ATENºIA AUTORILOR

REDACTAREA UNEI TEZE DE DOCTORAT*
Editing a master’s degree thesis

*Marin Gh. Voiculescu – Scrisul medical ca tehnicå ¿i artå, cap. 34, p. 114-117, Editura Academiei RS România, Bucure¿ti, 1987
**Denumitå ¿i diserta¡ie în unele ¡åri: URSS (Seviakov, 1962), Marea Britanie
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Atât cititorii, cât ¿i referen¡ii citesc cu multå
aten¡ie partea introductivå a lucrårii, pentru a se
orienta de la început asupra acesteia. Ni se pare
instructiv de citat opinia unui autor care spunea (în
glumå, speråm: „Nu sunt dintre acei care cred cå
prefa¡a se scrie, dar nu se cite¿te. Uneori prefa¡a
este suficientå“ (Bailey, 1956).
• Urmeazå cuprinsul (tabla de materii), cu enun-

¡area în ordine a capitolelor tezei.
• Starea actualå a temei cercetate este urmåtoarea

sec¡iune a tezei, unde autorul bazat pe o docu-
mentare laborioaså face o trecere în revistå cu-
prinzåtoare a lucrårilor efectuate pânå atunci.
Prezentarea acestora nu trebuie fåcutå numai
descriptiv, protocolar, ci în mod critic, evaluând
ceea ce s-a realizat cu succes pânå atunci ¿i ceea
ce a råmas nerealizat în domeniul dat, în care,
desigur, autorul se înscrie cu cercetarea sa.
De multe ori, autorul î¿i face înså o glorie în a-¿i

etala documentarea pe care o posedå, dezvoltând
prea mult aceastå parte generalå a lucrårii, care nu
trebuie så depå¿eascå o treime din volumul tezei.

Calitatea acestei pår¡i se judecå nu atât în func¡ie
de bogå¡ita documentårii, cât de o bunå selectare a
lucrårilor care au o legåturå cu subiectul tezei, de
men¡ionarea celor mai recente publica¡ii, precum
¿i de o bunå analizå a lucrårilor citite.

Dupå aceastå parte (sec¡iune) a tezei, urmeazå
partea consacratå cercetårii personale, prezentatå
în capitolele clasice ale unei cercetåri, dupå cum
urmeazå:
• Material ¿i metode. În aceastå sec¡iune, se spe-

cificå exact materialul luat în studiu ¿i metodele
(tehnicile) de cercetare folosite, redate în detaliu,
inclusiv sursele posibile de eroare.

• Rezultatele ob¡inute formeazå un alt capitol de
bazå, în care autorul prezintå rezultatele ob¡inute,
expuse descriptiv ¿i în tabele, grafice, ilustra¡ii
(fotografii, microfotografii, radiografii, scheme,
desene). Se prezintå ¿i semnifica¡ia statisticå a
rezultatelor respective.

• În capitolul urmåtor, Discu¡ii, autorul analizeazå
rezultatele ob¡inute, aratå semnifica¡ia lor ¿i le
comparå cu cele ale altor autori, punând în
eviden¡å controversele ¿i fåcând sugestii pentru
noi cercetåri.

• În urmåtorul capitol, se redau conculziile rezul-
tate din cercetare ¿i se aratå care este semnifica¡ia
lor tehnicå ¿i practicå, cu propuneri de aplicare.

• Capitolul final cuprinde bibliografia lucrårii,
redatå în ordine alfabeticå ¿i citatå în text dupå
numårul referin¡ei bibliografice.

Alteori, teza poate så aibå o altå structurå, fiind
alcåtuitå dintr-o sintezå a mai multor cercetåri
originale ale autorului, într-o anumitå temå, lucråri
care au fost comunicate sau numai par¡ial publicate
¿i au fost completate cu noi cercetåri în acela¿i
domeniu de preocupåri.

Mult mai rar, teza poate consta dintr-o carte
(Whitehead, 1951) – o monografie – scriså pe o
anumitå temå la un înalt nivel ¿i în care autorul face
o amplå sintezå a cuno¿tin¡elor din sfera respectivå,
adåugând ¿i rezultatele cercetårilor personale.

Cum se scrie o tezå de doctorat. O asemenea
lucrare ¿tiin¡ificå necesitå câ¡iva ani de lucru, dintre
care, numai pentru redactare, trebuie rezervate cel
pu¡in 6 luni. Se scrie. Se reface. Se contemplå. Se
rescrie. Se cere sfatul conducåtorului ¿tiin¡ific cåruia
nu-i place så i se prezinte lucrarea finitå pentru
avizare, fiecare capitol fiind discutat ¿i definitivat
împreunå cu acesta.

Este bine så se consulte câteva modele (reu¿ite)
de tezå (diserta¡ie). Se va consulta o carte despre
scrisul ¿tiin¡ific medical. Se va porni cu un plan
(cum este cel prezentat mai sus), având grijå de a
separa net datele din literaturå de cele proprii. O
mixturå nu se admite. Se vor schi¡a capitolele, se
vor nota idei ¿i se va scrie zilnic, paralel cu docu-
mentarea ¿i ulterior cu cercetarea.

Este bine så avem proaspete în minte datele
culese din cercetarea noastrå ¿i så nu låsåm redac-
tarea la urmå, când se pot uita unele detalii.

Pentru scris ¿i concep¡ie se va profita de perioa-
dele de capacitate intelectualå ¿i fizicå maxime,
folosind mai ales prima parte a zilei (conform pro-
verbului „diminea¡a este mai în¡eleaptå ca seara“)
(Seviakov, 1962), de¿i al¡ii lucreazå mai bine seara
¿i noaptea, dupå ce s-au odihnit dupå-amiazå.
Existå perioade de inspira¡ie nu numai în literaturå,
dar ¿i în ¿tiin¡å, lucru de care trebuie ¡inut seama.
„Inspira¡ia este necearå atât în poezie, cât ¿i în
geometrie“, spunea Pu¿kin.

O aten¡ie deosebitå se va da concluziilor (clar ¿i
concis formulate) care trebuie så rezulte din cerce-
tarea proprie ¿i nu din experien¡a ori lucrårile altora.

Redactând bibliografia la zi, candidatul poate
avea surpriza de a mai gåsi ¿i alte lucråri publice
cu acela¿i subiect, chiar ¿i o lucrare cu rezultate
similare. Aceasta constituie deziluzia cercetåtorului
în cåutarea de a aduce ceva nou. J.B. Herrick (1861-
1954), ne relateazå cum a descoperit cu bucurie
titlul lucrårii sale în revista de titluri ¿i rezumate
¿tiin¡ifice „Jahres-bericht“. Bucuria sa a încetat înså
imediat când, dupå anun¡area titlului, a citi un epitom
scurt, clar ¿i precis: „Nichts neues“! (Nimic nou!).
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Controlul final al lucrårii. Ca orice lucrare
¿tiin¡ificå – ¿i mai mult decât o lucrare ¿tiin¡ificå
obi¿nuitå – teza de doctorat trebuie supuså, dupå
terminare, unui control riguros final, fåcut în primul
rând de autor. Aceasta va recurge la avizul unor
colegi din colectivul de lucru, pentru lectura tezei
¿i pentru observa¡ii critice. O metodå bunå este de
a prezenta unele capitole din partea originalå a
lucrårii în colectivul de disciplinå ori de catedrå,
sau sub formå de comunicåri, la societatea ¿tiin¡ificå
de specialitate, pentru descoperirea unor erori ¿i
lacune ¿i pentru remedierea lor. Avizul final va fi
dat de cåtre conducåtorul ¿tiin¡ific.
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Toate aceste avize sunt necesare ¿i utile, dar
autorul va trebui så ¡inå seamå cå lucarea poartå un
singur nume ¿i cå reputa¡ia sa de cercetåtor ¿tiin¡ific
¿i gradul såu de maturitate sunt angajate în fa¡a
tuturor. În acest sens, ni se pare oportun de citat
aici remarca lui J. Chalmers Da Costa (1863-1933)
care spune: „A scrie un articol de orice fel înseamnå,
într-o anumitå måsurå, a te revela pe tine însu¡i. De
aici, chiar un articol medical este, într-un anumit
sens, asemånåtor unei autobiografii.“

Cu atât mai mult, teza de doctorat este reve-
latoare pentru pregåtirea ¿i personalitatea autorului.


